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Movimento
luta pela
CBHPM no SUS
A Comissão Nacional Pró-SUS
do Conselho Federal de Medicina
reuniu-se no dia 3 de março com
a Comissão Estadual de São Paulo para organizar conjuntamente
o movimento médico paulista e
do Sudeste. O objetivo é abrir
negociação para implantação
da CBHPM no SUS, lutar pelo
salário mínimo profissional, pelo
Plano de Cargos e Salários, e pela
carreira de estado.
Representantes da APM São
Paulo e demais entidades médicas locais, incluindo Grande
ABC e Vale do Paraíba, Academia
de Medicina de São Paulo e
Cremesp, estiveram presentes.
Na oportunidade foi traçado

um cronograma de mobilização
visando o mês de mobilização
nacional, em maio.
De acordo com o coordenador
da Comissão Nacional Pró-SUS,
Geraldo Guedes, a expectativa
de organização com São Paulo
foi atendida e está caminhando
positivamente.     
Uma nova reunião, ampliada
para a participação das sociedades
de especialidades, está prevista
para o dia 24 de março, quando
será programado o Fórum Sudeste,
nos moldes do Fóruns do Nordeste,
que vêm acontecendo nas cidades
de Maceió, Salvador e Ceará.
Fonte: www.apm.org.br

Quanto vale o seu trabalho,
Doutor?
Bradesco Empresa

R$ 47,40 *2

Sul América Empresa

R$ 46,00 *1

Bradesco Individual

R$ 44,00 *2

Sul América Individual

R$ 44,00 *1

Cassi

R$ 38,00 *1

Policlin Executivo

R$ 37,00 *2

Unimed Bonificada

R$ 33,45 *3 *5

Petrobras

R$ 36,00 *1

Clinica São José Beta 22 Plus30

R$ 34,91 *2

Policlin Especial

R$ 33,00 *2

Vale Saúde

R$ 32,00 *2

Clinica São José Alfa 22 Plus

R$ 31,42 *2

Unimed Intercâmbio

R$ 28,72 *4 *5

Unimed Normal

R$ 27,15 *2 *5

*1 Prazo de retorno 15 dias, *2 Prazo de retorno 30 dias,
*3 Prazo de retorno entre 30 e 40 dias., *4 Prazo de retorno 21 dias,
*5 Considerado o “deflator” de -12,96% (Janeiro de 2009)
Tabela do valor de consulta pago pelas principais operadoras a partir de janeiro/2009
Obs.: A linha pontilhada é o limite do valor ético mínimo de acordo com o Conselho Federal de Medicina, CBHPM, banda mínima: 33,60
Fonte: Consultórios médicos pesquisados pela APM

CFM discute

novo
Código
de Ética
O Conselho Federal de Medicina contabilizou 2.575 sugestões para a reformulação do
novo Código de Ética Médica.
Médicos e entidades organizadas da sociedade civil tiveram
oito meses para encaminhar
propostas através do Portal
Médico (www.portalmedico.
org.br). O estado que mais
contribuiu foi São Paulo, com
689 propostas.   
A Comissão Nacional de
Revisão do Código de Ética Médica já trabalhou em
1.701 propostas, das quais
524 foram selecionadas para

reavaliação; já reavaliadas
228, acolhidas 69 e rejeitadas
159. Segundo a Comissão, os
principais temas das propostas
foram questões ligadas à medicina do trabalho, ao direito do
médico, princípios fundamentais do CEM, responsabilidade
profissional, publicidade médica, condições de trabalho
e interferência mercantil das
operadoras de saúde.    
O trabalho será avaliado durante a III Conferência Nacional
de Ética Médica, nos dias 25,
26 e 27 de março.
Fonte: CFM

São José!
A APM – Associação Paulista de Medicina Regional São
José dos Campos convida você a participar da caminhada
comemorativa do movimento “Agita São José”,
com o objetivo de estimular as pessoas a
caminhar com regularidade, para melhorar
a qualidade de vida da população.
Concentração:

Casa do Médico

(Avenida São José, 1187 - centro)

Diretoria de Esportes APM

22

março de 2009

às 08h30

(Domingo)

Destino: Parque da Cidade
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Crise – até onde vamos?

Crise, até aonde iremos
com crises? Como já falei
antes, só o nosso presidente
não acreditava nela, vai ver
porque para ele e a sua
família - e aí entendam
também os seus partidários mais chegados - ela
realmente não exista. No
Carnaval a primeira dama
até tirou o vermelho e vestiu azul.
Sim, temos crises e grandes, a econômica; a de moral dos políticos que multiplicam as suas economias por múltiplos
inimagináveis, (vai um castelinho aí?) e
leis que só os protegem; a dos motoristas que só querem levar vantagens e
não seguem as leis de trânsito, (vocês
já viram como anda o trânsito dentro
de nossa cidade?); a das pessoas que
ao invés de poupar os mais velhos os

estão usando para furar
filas; a dos acima de 60
anos que podem fazer de
tudo, mas lembram que
são velhos para usar filas
e lugares especiais, enfim
poderia ficar enumerando
várias crises que no fundo
são uma só: consciência,
decência, moral, enfim,
valores básicos.
Cadê a cidadania, falei que a crise
é moral e vão falar que estou fora da
realidade, pois a maior crise agora é
a econômica. Ledo engano. Onde ela
começou? Foi com os economistas,
banqueiros e especuladores do mundo
todo que quiseram ter lucro fácil valorizando acima do normal tudo o que
podiam para ter lucro. E o pior é que
nós – o povo - que já pagamos estas

contas todas vamos pagar de novo,
pois os grandes trambiqueiros são
importantes para o governo, financiam
suas campanhas e vidas dispendiosas.
Portanto, o governo dá mais dinheiro
para eles e os que já são ricos ficam
mais ricos ainda e o povo paga o
prejuízo de seus erros.
Governo, que governo é esse que
permite a um punhado de Bandidos se
juntar a uns pobres coitados que são
usados como massa de manobra chamada de sem terras (que foram usados
também pelo atual governo quando
era vantagem que os mesmos cometessem um monte de crimes previstos
na constituição) para ferir claramente a
lei, invadindo propriedades, causando
baderna, roubando animais, destruindo
os bens alheios, matando a sangue frio,
abrigando fugitivos da justiça em vários

de seus acampamentos e o que é pior,
ganhando dinheiro publico para isso.
É, acho que estamos realmente em
crise, espero que consigamos sair
dela(s). Desculpem o meu desabafo,
sempre gosto de ser otimista, mas
de vez em quando é necessário falar
um pouco do que está acontecendo à
nossa volta.
Novamente os convido a vir até a
APM para tomar um café com a gente
e a ligar e a participar dos nossos
programas de orientação à população,
com as palestras na nossa Casa, e do
nosso programa Bom Dia Saúde, no
rádio todos os sábados.
Um grande abraço a todos.
Lauro Mascarenhas Pinto
Presidente da APM Regional

Antoninho Marmo implanta
“cardápio de restaurante”
Já foi o tempo que comida de hospital era sem sabor, sem graça e sem sal.
No Hospital Antoninho Marmo, o serviço de nutrição e dietética implantou,
na ala de apartamentos, os conceitos
de gastronomia hospitalar, que atende
às diferentes necessidades nutricionais
dos pacientes e seus acompanhantes
respeitando patologias, tabus, preferências alimentares e hábitos culturais
sem perder o equilíbrio nutricional, o
sabor e a boa aparência da comida.

Desde dezembro, as refeições servidas nos apartamentos do Antoninho
não ficam devendo nada a restaurantes de qualidade. Além de criativo e
variado, o menu é servido em pratos
de porcelana francesa, cobertos por
“clouche” inox, salada em porções
separadas, sucos naturais em copos
de vidro e sobremesas em taças. Os
pratos são decorados com mostarda,
sementes de gergelim ou ervas naturais colhidas na horta do hospital.

A nutricionista Thereza Cristina de
Oliveira explica que toda a equipe de
Nutrição e Dietética do Hospital, composta por 25 colaboradores, passou
por treinamento que incluiu a criação,
preparação e degustação de um novo
cardápio, que é modificado semanalmente, e a forma de apresentação
dos pratos.
Os acompanhantes que, muitas
vezes, recusavam as refeições no
hospital com medo de comer “comida

de doente”, também foram lembrados.
O cardápio agora inclui bife com batata
frita além de outras opções.
Para se adaptar aos conceitos da
gastronomia hospitalar, o Hospital Antoninho adquiriu um forno combinado que
prepara os alimentos em vapor e calor
seco, dispensando o uso de óleo e frituras nas combinações. O forno também
está sendo utilizado no preparo de todas
as refeições servidas no hospital.
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Folha de São Paulo, sexta feira, 13
de fevereiro: A ANS dá nota zero para
36% dos planos de saúde no Brasil.
Folha de São Paulo, domingo, 15
de fevereiro: Os 16 melhores médicos
do país. (entre eles uma constante,
nenhum atende pela Unimed, Sul América, Bradesco, nem mesmo Medial!)
Valeparaibano, sábado, 21 de
fevereiro: ANS reprova 9 planos de
saúde no Vale.
O que há de comum nestas manchetes? Será que existem mesmo várias
medicinas no país, de primeira, de
segunda, de terceira classe?
Analisemos alguns detalhes dos
melhores médicos: “os 16 médicos
apontados como os melhores em
cinco áreas são unânimes em destacar
a importância de dar a atenção devida
a cada paciente.”. “Não ter pressa,
preocupar-se com a pessoa e não
com o sintoma, conversar bastante,
não desprezar as queixas mais bobas,
evitar exames em excesso...”
Será isto possível com 30 reais por

Atualize seu
endereço
Solicitamos aos colegas
que atualizem seus dados
junto a Casa do Médico (dados
residenciais e do consultório),
para que possam receber as
informações de seu interesse –
eventos, jornal, comunicados,
etc. Tel.: (12) 3922-1079 ou
apmsjc@uol.com.br
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nos Planos de Saúde
Sérgio dos Passos Ramos*

consulta? Para os “melhores do país”
não! Sua consulta é em média 300,
alguns até 800 reais. Ou seja, um paciente particular recebe no mínimo dez
vezes mais atenção que um paciente
de plano de saúde?
Agora vejamos os planos de saúde
na nossa cidade. Somente um teve
nota satisfatória: Clínica São José. Policlin e Unimed tiveram notas medianas
e Vale Saúde nota insatisfatória!
Se estendermos a avaliação para
a macro região, somente a Unimed
de Pindamonhangaba teve nota
satisfatória. A de Taubaté teve a
mesma nota de São José, mediana.
As Unimeds de Caçapava, Cruzeiro,
Lorena, Campos do Jordão e Vale
do Paraíba receberam notas insatisfatórias. Hospital e Maternidade Frei
Galvão e Irmandade da Santa Casa de
Lorena tiveram notas críticas.
“Os critérios para avaliar as empresas foram atenção à saúde, qualidade
econômico-financeira, estrutura da
empresa e satisfação dos usuários.”

Qual a característica da Clínica
São José? Não é a que paga melhor
os médicos credenciados como se
pode ver nas tabelas do Jornal do
Médico e nos editoriais de nosso
presidente. É uma empresa vertical,
praticamente utiliza 100% de recursos próprios. Os donos e os filhos
dos donos são os responsáveis
não só pelo atendimento como pela
administração do grupo.
E as Unimeds? Uma com nota satisfatória, duas medianas, e cinco em
situação insatisfatória. Também são
administradas pelos donos, pagam
os melhores valores de consultas
considerados apenas os valores regionais, mas basicamente os donos
não se sentem tão donos assim. A lei e
seus estatutos limitam o valor de suas
retiradas e cotas básicas. As relações
entre os donos e as administrações
são sempre conflituosas. O enfoque
é “na empresa” e não nos “donos
da empresa”. Se você não se sente
dono como então você se sente? Os

Programa Bom Dia Saúde
A APM Regional está com inscrições abertas
para os colegas que se interessam em participar
do Programa Bom Dia Saúde, apresentado pelo
jornalista Roberto Wagner de Almeida.
O programa vai ao ar, ao vivo, todos os sábados,
a partir das 8h, pela Rádio Bandeirantes AM 1120.
Durante uma hora, os participantes respondem a perguntas do apresentador e da comunidade, sobre tema
previamente anunciado.
Inscrições e informações:
(12) 3922-1079 ou 3922-4666.

culpados de tudo são sempre os
médicos. Ou alguém tem ouvido uma
explicação diferente desde a criação
das Unimeds?
Os planos de saúde dos hospitais
beneficentes, em minha opinião, são
fadados a extinção como se pode ver
pelas avaliações da ANS.
Pagar melhor aos médicos por
consulta seria uma solução? Porque a
ANS, tão zelosa em cada detalhe, deixa
de se manifestar pelo mais importante
da cadeia de saúde, o médico? Uma
vez só ela se importou, só daria reajuste nos valores dos planos se houvesse
reajuste nos valores dos honorários
médicos. Nunca mais falou nisto...
Porque não colocar na avaliação
da ANS a satisfação do médico com
a administradora e mesmo os valores
dos honorários médicos? A resposta
é sua, prezado colega. Dá mesmo para
trabalhar por 30 reais???
*Vice-presidente da APM Regional
São José dos Campos

Apareça no site da

APM!
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IEP divulga
programação 2009
O Instituto de Ensino e Pesquisas
Vivalle (IEP Vivalle) pretende realizar, em 2009, aproximadamente 70
cursos em diversas áreas e temas,
além de cerca de 30 reuniões clínicas
semanais, proporcionando aos profissionais um espaço para a discussão de
problemas inerentes à área da saúde
e para a exposição de casos clínicos
e de trabalhos científicos.
Em 2008, o IEP promoveu 82 eventos, que contaram com a presença
de 1.662 pessoas. Desde quando foi
criado, em 2005, até o momento, o
Instituto apresentou um crescimento
de público de 38% e dos trabalhos
realizados em 60%.
As atividades promovidas pelo o
IEP visam a divulgar informações e
conhecimentos científicos por meio
de cursos de aperfeiçoamento, conferências, palestras, trabalhos e outras
atividades educativas, junto a profissionais da área de saúde, entidades
e empresas.
Coordenado pelo Prof. Dr. Luiz
Arnaldo Szutan, o IEP Vivalle ofe-

rece ainda eventos destinados à
população em geral; em 2008, por
exemplo, foram promovidas palestras na Casa do Idoso, em São José
dos Campos.
O Instituto de Ensino e Pesquisa
Vivalle é uma instituição independente
e sem fins lucrativos, que visa fomentar o desenvolvimento científico e a
qualificação de profissionais da área
da saúde da região do Vale do Paraíba.
O IEP é regido por um estatuto próprio
e mantido por apoiadores entre eles o
Hospital Vivalle, a Plani, a Johnson e
Johnson e outros patrocinadores. Com
isso, qualquer profissional da área da
saúde pode realizar cursos, a maioria
gratuitos, independentemente de ser
colaborador do Hospital.
A instituição também recebe e tenta
atender à solicitação de profissionais
de saúde interessados em trazer ou
montar cursos específicos na região.
Para saber mais sobre a programação
de cursos do IEP acesse www.vivalle.
com.br. O IEP fica na Av. Lineu de Moura, 995 – Urbanova. Tel. 3924-4900.

Confira a programação de abril:
02/04, 19h • Oncologia – Novos paradigmas no tratamento do câncer de
mama
03/04, 19h • EMTN – Equipe multiprofissional em terapia nutricional e
interação multidisciplinar
04/04, 8h15 • Enfermagem – II Simpósio de Enfermagem em Emergência
do HV
15/04, 19h • UTI – Profilaxia da trombose venosa profunda e manejo à
anticoagulação no perioperatório de pacientes
23/04, 19h • Gastroenterofagia – Refluxo Gastroesofágico
25/04, 8h15 • Dermatologia e Ginecologia – Hiperandrogenismo em Ginecologia e Dermatologia

Palestra para público leigo
A Importância do Pré-natal foi o tema da palestra apresentada
pelo médico ginecologista Lauro Mascarenhas Pinto, presidente
da APM Regional, no dia 18 de fevereiro, na Casa do Médico.
A atividade integra a programação de palestras gratuitas para
público leigo, promovida mensalmente pela Associação.

Classificados

De médico para médico
COMPRO - sala na Vila Adyana ou arredores, de preferencia no Edifício
Professional Center. mas gostaria de outras propostas.
Contato: Amithai Novaes – Tel. (12) 3921-2688.

